
 

El Paraigua, 2014–2015 
Taga, i serra de Sant Amanç (o Amand) 

 

 
 

Desplaçament amb cotxe: 

 Des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, prendre l’autopista C-33 (peatge) i la 
sortida de Vic, o la C-17 (sense peatge), fins a Ripoll. A l’entrada, a la dreta, 
direcció Sant Joan de les Abadesses. A l‘entrada de Sant Joan, a l’esquerra, direcció 
Ogassa 

 Des del Bages, prendre la C-25 i enllaçar amb la C-17, direcció nord, fins a Ripoll i 
des de l’Empordà, direcció Olot i Sant Joan de les Abadesses. 

Distància aproximada des de Barcelona, 127 Km. Total 256 Km. 
Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 17 € per persona 

Lloc de trobada: Pça Dolça d’Ogassa (aparcament), abans d’esmorzar 

Dormir i àpats: Fonda can Costas, Av. de les Mines, 20 (carrer principal i centre del poble) 

Tel. 972 72 02 93 

Àpats:  Fonda can Costas Pensió completa: 60 € 
 Dinar diumenge: 16 € 
 

QR de diss. wikilog QR de dium. wikilog 
 Punt de sortida: 42º16.330'N 002º14.049'E  sortida: 42º15.762'N 002º13.644'E 
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4
016263 

http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5
712205 

Cal portar, com sempre, el dinar del dissabte. 

Dissabte, 15 de novembre de 2014 

Sant Martí d’Ogassa - Taga – coll de Jou – Refugi Sant Jordi – Sant Martí d’Ogassa 

Horaris de dissabte: 

7:00 h. Sortida St. Andreu  

8:30 h  “Fonda can Costas” Esmorzar 

9:15 h. Sortida amb cotxes   

9:30 h. Sant Martí d’Ogassa, 31 T 436279 4679233 Inici excursió 

http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4016263
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4016263
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5712205
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5712205


 

Itinerari de l’excursió: Sant Martí d’Ogassa (1.320 m) – font del Freixe (abeurador)(1.460 
m) – Portella d’Ogassa (1.807 m) – coll de la Comallonga (1.890 m) – Taga (2.035 m) – coll 
de la Comallonga (1. 890 m) – coll de Jou (1.740 m) – Refugi forestal Sant Jordi (1.610 m) – 
Serrat d’en Planes (1.500 m) – Sant Martí d’Ogassa (1.320 m) 

Temps estimat: 5,30 hores, sense comptar parades 

Característiques: Excursió amb moltes vistes al Pirineu oriental, l’Alta Garrotxa i tot el 
Pre-Pirineu. El camí puja de forma sostinguda, però sense cap dificultat tècnica, des de 
Sant Martí d’Ogassa fins a la Portella d’Ogassa (1,40 h). Des d’aquí el camí té un pendent 
més suau, fins al Taga (1 h). La baixada és constant fins a coll de Jou (50 min). Després es 
continua baixant d’una forma molt més suau per un terreny de prats i boscos (2 h). Si ha 
plogut, aquest últim tram, pot està una mica enfangat. 
 

Diumenge, 16 de novembre de 2014 

Circular a la Serra de Sant Amanç 

Horaris de diumenge:  

8:00 h.  Esmorzar 

8:45 h. Sortida a coll de Jou Aparcament 

9:00 h. 31 T 436845 4680279 Inici excursió 

13:30 h. Fonda can Costas Dinar 

Itinerari:. Puig de la Caritat (1.450 m) – coll del Vent (1.370 m) – coll de Canyamars (1.380 
m) – collet del Saltor (1.500 m) – Pla de la Pena (1.760 m) – Puig de Sant Amanç (1.854 m) 
– font de la Pena (1.755 m) – coll de Jou (1.640 m) - Puig de la Caritat (1.450 m) 

Característiques: Itinerari amb relativament poc desnivell i que va alternant camins i 
corriols per prats i boscos de pins, a les solelles, i faigs, a les obagues.  

 Temps estimat: 3 hores 30 minuts, sense parades 

Responsables: Neus Olivé, Montse Bundó, Rosa Garcia, Miquel Loan i Eduard Botey 

 

QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS!!  

Heu d’avisar a Neus Olivé, per correu electrònic noliveferrer@gmail.com o per telèfon 

627 788 929, no més tard del dimarts, dia 11 de novembre, a les 10 de la nit. 


